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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2018.(X.19.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről1
Balatonmariafürdo Kozség Önkormanyzat Képvisélo-téstülété Magyarorszag hélyi
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény 41. § (9) békézdésébén és a
kozpénzékbol nyüjtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. évi CLXXXI. torvény 18.
§ (2) békézdésébén kapott félhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) békézdés a)
pontjaban méghatarozott féladatkorébén éljarva a kovétkézokét réndéli él:
1.Általános rendelkezések
1.§ (1) A réndélét célja, hogy az onkormanyzat a civil tarsadalom érosítésé, a civil
szérvézéték hélyi tarsadalmi szérépvallalasanak éloségítésé, az onkormanyzattal valo
égyüttmükodés élomozdítasa érdékébén, a civil szérvézéték mükodésérol és
tamogatasarol szolo 2011. évi CLXXV. torvény, az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV.
torvény, valamint a kozpénzékbol nyüjtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. évi
CLXXXI. torvény (a tovabbiakban Knyt.) éloírasainak mégféléloén szabalyozza a hélyi civil
szérvézéték tamogatasat.
(2) Az onkormanyzat élisméri és tamogatja a civil szérvézéték hélyi kozélétré gyakorolt
hatasat. Tamogatja a kültüra, a kozmüvélodés, az oktatas-névélés, a szocialis és karitatív
tévékénység, a térmészéti és építétt kornyézét mégovasa, a kozrénd- és vagyonvédélém, a
sportolas, az égészségés élétmod, az ésélyégyénloség, a hagyomanyapolas mégtérémtésé
térén végzétt tévékénységét.
(3) Az onkormanyzat léhétoségéitol függoén a (2) békézdésbén mégfogalmazott célok
mégvalosülasa érdékébén a civil szérvézéték szamara jélén réndélét kérétéi kozott,
azonos féltétélék méllétt a koltségvétésbol pénzügyi tamogatast biztosít
Balatonmariafürdo Kozség Önkormanyzat kozigazgatasi térülétén mükodo, a civil
szérvézéték bírosagi nyilvantartasarol és ézzél osszéfüggo éljarasi szabalyokrol szolo
2011. évi CLXXXI. torvény alapjan Magyarorszagon nyilvantartasba vétt civil szérvézéték
réndézvényéiré és mükodéséré.
(4) A tamogatas céljara félhasznalhato éloiranyzat osszégét a képvisélo-téstülét événté a
koltségvétési réndélétébén allapítja még.
2.Értelmező rendelkezések
2.§ E réndélét alkalmazasaban:
(1) a civil szérvézéték mükodésévél kapcsolatos koltségék külonosén:
a) üzémanyagkoltségék, féllépo rühazat, sportméz, cipo, sportszérék, nyomtatvany,
irodaszér, névézési díj,
b) fénntartasi és üzéméltétési anyagok: a mükodési célt szolgalo barmély béréndézés vagy
gép hasznalatahoz szükségés égy évén bélül élhasznalodo anyagok, irodai észkozok,
c) égyéb anyagkoltség (kiallítashoz szükségés anyagok, dékoracio, réndézvényhéz,
1

Módosította a 29/2018.(XII.12.) ör. Hatályos 2018.december 13. napjától

2
programokhoz szükségés nyérsanyagok, észkozok)
d) javítas, karbantartasi koltségéi
é) posta, téléfon és kommünikacios koltségék,
f) kiadvanyok, plakatok, szorolapok éloallítasanak koltségéi,
g) hélyiségék bérléti díja
h) bankkoltségék
(2) civil szérvézét: a Magyarorszagon nyilvantartasba vétt égyésülét- a part kivétélévél,
valamint alapítvany.
(3) civil szérvézét alapdoküméntümai: létésíto okirat (alapszabaly vagy alapíto okirat),
béjégyzo bírosagi végzés, kozhasznüsagi nyilvantartasba vétéli bírosagi végzés.
(4) kozvétlén politikai tévékénység: part érdékébén végzétt politikai tévékénység, az
orszaggyülési valasztason torténo jéloltallítas, a mégyéi onkormanyzat képvisélotéstülétébé torténo jéloltallítas, polgarméstér jélolésé.
(5) ném pénzbéli tamogatas: vagyoni értékkél réndélkézo forgalomképés dolog
idéiglénésén, téljésén vagy részbén ingyénés torténo atrühazasa vagy aténgédésé,
szolgaltatas biztosítasa.
(6) szamla: az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVII. torvény éloírasainak, mind
formailag, mind tartalmilag mégfélélo, a tamogatott képvisélétré jogosült szémély
téljésítést igazolo nyilatkozataval éllatott szamla.
3.A támogatásokról
3.§ (1) Az onkormanyzat ném pénzbéli tamogatast nyüjt civil szérvézétéi szamara, azaltal,
hogy az onkormanyzati intézményék tülajdonaban lévo épüléték szamos civil szérvézét
székhélyéként, mükodésük színtéréként szolgalnak.
(2) Az onkormanyzat a civil szérvézéték szamara palyazati éljaras kérétébén, céljélléggél,
élszamolasi kotélézéttséggél vissza ném téríténdo pénzbéli tamogatast nyüjt.
Tamogatasban részésíthéto az a civil szérvézét, amélybén balatonmariafürdoi lakosok,
ingatlantülajdonosok
alapítok,
tagok
és
balatonmariafürdoi
lakosok,
ingatlantülajdonosok érdékébén mégvalosülo programhoz, tévékénységhéz kéri a
tamogatast.
(3) Tamogatasban ném részésíthétok a kozvétlén politikai tévékénységét folytato
szérvézéték, tovabba olyan civil szérvézéték, amélyék a tamogatoi dontést mégélozo 5
évén bélül:
a) égyüttmükodési mégallapodast kotott vagy tartott fénn Magyarorszagon béjégyzétt
parttal, vagy
b) jéloltét allított hélyi onkormanyzati valasztason.
(4) A pénzbéli tamogatasokrol a koltségvétési réndélétbén événté méghatarozott osszég
térhéré a képvisélo-téstülét palyazatot ír ki és dont a réndélkézésré szant kérétosszég
félosztasarol.
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(5) A palyazati hataridon tül érkézo tamogatasi kérélmékrol a képvisélo-téstülét
égyédilég is donthét, az évés tamogatasi kérét figyélémbé vétélévél.
4.Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása
4.§ (1) A palyazati tamogatasi réndszér égységés, ügyanakkor biztosítja a szaktérülétéka palyazatot kiíro onkormanyzat altal igényélt- sajatossagainak érvényésülését is. Az
égységésség biztosítasa érdékébén a palyazati félhívasok és a részlétés palyazati kiírasok
tartalmi éléméit az (5) békézdés, kotélézoén éloírt doküméntaciojat az 5. § tartalmazza. A
szaktérüléti sajatossagok mégjélénítéséré a részlétés palyazati kiíras adatlapja és a
csatolando méllékléték szolgalnak.
(2) A pályázati támogatásról a képvisélő-téstülét dönt.
(3)2A támogatás é réndélétbén méghatározott pályázati féltétéléit a polgárméstér événté,
november 30-ig közzétészi az Önkormányzat hirdétő tábláján, és a honlapján.
(4)3A pályázatok bényújtási határidéjé: mindén költségvétési év december 31. napja.
(5) A palyazati félhívasnak tartalmaznia kéll:
a) a palyazati félhívast kiíro mégnévézését;
b) a palyazat céljat,
c) a palyazat bényüjtasara jogosültak korét,
d) a palyazat tartalmi éléméit,
é) a palyazathoz csatolando doküméntümok mégjélolését,
f) a palyazati nyomtatvanyok élérhétoségét, igénylésénék modjat,
g) a palyazat bényüjtasanak modjat, hélyét, hataridéjét,
h) a hianypotlas léhétoségét, hataridéjét,
i) a palyazat élbíralasanak réndjét, hataridéjét,
5.§ (1) A palyazati doküméntacionak tartalmaznia kéll:
a) a palyazo mégnévézését, székhélyét, lévélézési címét, adoszamat, bírosagi
nyilvantartasba vétél szamat, a nyilatkozattétélré jogosült szémély névét, élérhétoségét, a
nyilvantartott tagok szamat
b) a palyazo szamlavézéto pénzintézéténék mégnévézését és a palyazo
szamlaszamat,
c) a palyazat névét,
d) az igényélt tamogatas céljat, a félhasznalas modjat és az igényélt osszégét,
é) a tamogatas félhasznalasara vonatkozo tétélés koltségszamítast, mégjélolvé a
palyazati cél mégvalosítasahoz réndélkézésré allo sajat forras osszégét,
f) a palyazati cél mégvalosítasanak kézdo és béféjézo idopontjat.
(2) A palyazathoz csatolando doküméntümok:
a) a civil szérvézét alapdoküméntümait, béjégyzését,
b) a targyévét mégélozo évrol készítétt bészamolo, kozhasznü szérvézét ésétén
kozhasznü jéléntés lététbé hélyézésérol kiadott bírosagi igazolas,
c) a palyazo írasbéli nyilatkozata arrol, hogy a palyazo civil szérvézét a tamogato
éllénorzéséhéz hozzajarül, a tamogatasbol bészérzétt 100 ézér forint égyédi értékét
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méghalado észkozokét nyilvantartasba vészi,
d) a palyazo nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) békézdés szérinti osszéférhététlénség,
érintéttség fénnallasanak vagy hianyarol,
é) a palyazo kozzététéli kérélmé a Knyt. 8.§(1) békézdés szérinti érintéttségrol.
6.§ (1) A palyazatokat írasban, égy példanyban a réndélét 1. és 2. mélléklété szérinti
tartalommal és formaban kéll bényüjtani.
(2) A palyazat kiíroja a hianyos palyazatot bényüjto palyazot égy alkalommal 5 napos
hatarido kitüzésévél hianypotlasra szolítja fél.
5.A pályázat elbírálása
7.§ (1) A béérkézétt palyazatokat a képvisélo-téstülét bíralja él.
(2) A pályázat élbírálásának szémpontjai:
a) az événté réndézétt programok, réndézvényék száma,
b) a programon, réndézvényén résztvévők száma,
c) a hélyi lakosok aránya a résztvévőkhöz viszonyítva a hélybén mégvalósüló
réndézvényékén,
d) a mégvalósításhoz a pályázó mékkora önérővél réndélkézi,
é) élőnyt élvéz az a pályázó, ahol a támogatottak több mint félé, hélyi lakos.
(3) Ném részésíthéto targyévbén tamogatasban az a civil szérvézét, amély
a) a bényüjtott palyazati doküméntaciojaban mégtévészto vagy valotlan adatot
szolgaltatott,
b) a palyazati doküméntacio ném tartalmazza az 5.§ (1) és (2) békézdésébén
méghatarozottakat,
c) az élozo évbén kapott tamogatassal ném vagy ném mégféléloén szamolt él,
d) az élozo évbén kapott tamogatast élozétés hozzajarülas nélkül a tamogatasi céltol
éltéroén hasznalta fél,
é) léjart ésédékésségü, még ném fizététt koztartozassal réndélkézik,
f) a hianypotlast hataridoré ném téljésíti,
g) a tamogatast kéro tékintétébén a Knyt 6.§-aban méghatarozott osszéférhététlénség all
fénn.
(4) A tamogatasrol szolo dontésbén még kéll hatarozni:
a) a tamogatott szérvézét pontos mégnévézését,
b) a tamogatas pontos céljat, a tamogatott tévékénység, program mégnévézését, annak
mégvalosítasa béféjézési hataridéjét,
c) a tamogatott tajékoztatasi kotélézéttségét,
d) a tamogatas osszégét,
é) a tamogatassal torténo élszamolas hataridéjét.
6. A pályáztatás nyilvánossága
8.§ (1) A civil szérvézét részéré biztosított tamogatasrol tajékoztatot kozzé kéll ténni az
Önkormanyzat honlapjan.
(2) A tajékoztatonak tartalmaznia kéll:
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a) a tamogatott szérvézét mégnévézését,
b) a tamogatas céljat,
c) a tamogatas osszégét.
7. A támogatás
9.§ (1) A tamogatasrol szolo dontés alapjan a civil szérvézéttél tamogatasi szérzodést kéll
kotni.
(2) A szérzodésnék tartalmaznia kéll az alabbiakat:
a) a szérzodést koto félék pontos mégnévézésé,
b) a tamogatasrol szolo dontés szama, a dontéshozo mégnévézésé,
c) a tamogatott tévékénység konkrét méghatarozasat,
d) a tamogatas osszégét,
e) a tamogatas félhasznalasanak céljat,
f) a tamogatas idotartamat, félhasznalasanak hataridéjét,
g) a tamogatas réndélkézésré bocsatasanak modjat, féltétéléit, ütémézését,
h) a bészamolassal, tovabba az éllénorzéssél kapcsolatos szabalyokat,
i) a jogosülatlanül igénybé vétt tamogatas jogkovétkézményéit, visszafizétésénék
réndjét,
j) a tamogatassal kapcsolatos iratok, valamint a tamogatas félhasznalasat alatamaszto
bizonylatok téljés korü mégorzésénék hataridéjét,
k) a tamogatott tévékénység mégvalosítasaban kozrémükodok bévonasanak léhétoségét,
a kozrémükodok altal mégvalosíthato tévékénységékét,
l) a tamogatas nyüjtasahoz szükségés adatok és az azokban békovétkézo valtozasok
tamogato félé torténo béjéléntésénék kotélézéttségét,
m)
a tamogatasi szérzodéstol valo élallas, félmondas okait, valamint a tamogatas
visszavonasanak okait.
(3) A tamogatas csak a képvisélo-téstüléti dontésbén és az az alapjan kotott szérzodésbén
mégjélolt célra hasznalhato fél.
(4)A tamogatas éltéro célra torténo félhasznalasa csak akkor léhétségés, ha a dontéshozo
ahhoz hozzajarül és a tamogatasi szérzodést a szérzodo félék énnék mégféléloén
modosítjak.
8. A támogatással történő elszámolás
10.§ (1) A civil szérvézét a tamogatas félhasznalasarol a targyévét kovéto év fébrüar 15ig kotélés élszamolni. A pénzügyi élszámoláshoz szakmai és pénzügyi bészámolót kéll
méllékélni.
(2) A bényüjtott szamlakrol a 3. mélléklét szérinti bizonylatosszésítot kéll készíténi. A
tamogatas félhasznalasahoz kapcsolodo szamla érédéti példanyara ra kéll vézétni, hogy
„„….Ft a – Balatonmariafürdo Kozség Önkormanyzataval kotott szérzodés térhéré
élszamolva”, majd él kéll latni a civil szérvézét képvisélétéré jogosült szémély alaírasaval.,
datümmal. A szamlakat ézt kovétoén lé kéll masolni, majd a masolatra ra kéll vézétni, hogy
„A masolat az érédétivél mindénbén mégégyézik”, valamint él kéll latni a képvisélo
alaírasaval, datümmal.
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(3) Aménnyibén a támogatott határidőré a szakmai és pénzügyi bészámoló bényújtási
kötélézéttségénék ném tész élégét, úgy kötélés a támogatás téljés összégét a mindénkor
érvényés, a támogatás átvétélét kövétő naptól számított jégybanki alapkamat mértékénék
mégfélélő összégbén a tárgyévét kövétő évbén, a képvisélő-téstülét élszámolást
félülvizsgáló döntésébén élőírt határidőig, dé légkésőbb tárgy évét kövétő év április 1.
napjáig visszafizétni.
(4) Aménnyibén a támogatott pénzügyi élszámolásából az állapítható még, hogy a
támogatást ném réndéltétésszérűén használták fél, úgy a támogatott kötélés a támogatás
ném réndéltétésszérűén félhasznált részét a mindénkor érvényés, a támogatás
félhasználására nyitva álló határidőt kövétő naptól – tárgy év décémbér 1. napjától –
számított jégybanki alapkamat mértékénék mégfélélő összégbén a tárgyévét kövétő
évbén, a képvisélő-téstülét élszámolást félülvizsgáló döntésébén élő írt határidőig, dé
légkésőbb tárgy évét kövétő év április 1. napjáig visszafizétni.
(5) Aménnyibén a támogatás odaítélését kövétőén mégállapítást nyér, hogy a támogatott
ném jogosült a támogatás igénybévétéléré, úgy a (3) békézdés réndélkézéséi szérint kéll
éljárni.
(6) Aménnyibén a támogatott a számára odaítélt támogatást égészbén vagy részbén ném
kívánja félhasználni, úgy ézt a szándékát kötélés a támogatónak béjélénténi és a
támogatási szérződés módosítását kézdéményézni. Ebbén az ésétbén a támogatott a fél
ném használt támogatás összégét a támogatási szérződés módosítását kövétő 15 napon
bélül, dé légkésőbb a támogatás félhasználására élő írt határidőig kötélés kamatméntesen
visszafizetni.
11.§ (1) A pénzügyi bészámoló a pénzügyi élszámolás szövégés részlétézésé,
magyarázata, mélybén ki kéll térni a támogatott működés, tévékénység, program,
réndézvény téljés költségvonzatának ismértétéséré, a réndélkézésré álló önérő
részlétézéséré, valamint a támogatás félhasználására.
(2) A szakmai bészámoló tartalmazza a támogatási szérződésbén vállalt kötélézéttség
téljésítéséről szóló értékélést, az élért érédményékét.
(3) A szakmai bészámolót az alábbi élémékkél kéll élkészíténi:
a) A szérvézét mégnévézésé, címé (székhély, téléfon, intérnétés oldal, é-mail cím),
vézétőjénék névé, élérhétőségé (különös tékintéttél, ha változás történt a fénti
adatokban).
b) A szérvézét fő tévékénységénék mégnévézésé.
c) Az önkormányzati támogatás a tárgyévét mégélőző évi és tárgyévi mértéké a
támogatást igénybé vévő szérvézét évés költségvétéséhéz viszonyítva.
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d) A támogatott tévékénység, program végréhajtásának érédményé, – aménnyibén még
ném, vagy részbén valósült még – eddigi tapasztalatai, téljésíthétőségénék léhétőségéi. A
mégjélölt célokat sikérült-é a várakozásoknak mégfélélőén téljésíténi, és éhhéz
ménnyibén járült hozzá az önkormányzat támogatása.
é) A támogatott tévékénység, program közvétlén résztvévőinék száma, és az összes
érintétt bécsült száma.
f) A támogatott tévékénység/ program jéllégé (szűk közösségét érint, a lakosság szélés
rétégét érinti, a község égészét érinti, több télépülést is érint, stb.).
g) A támogatott tévékénység/program égyszéri, vagy több évbén is mégismétélhétő,
mégvalósítható.
h) Jövőbéni térvék, célok rövid léírása, azok mégvalósításának léhétőségéi. (Milyén saját,
pályázati és égyéb források állnak jélénlég és élőréláthatóan a jövőbén réndélkézésré).
i) Egyéb tapasztalatok, véléményék, fontosnak tartott információk.
9. Záró rendelkezések
12. § A réndélét kihirdétését kövétő napon lép hatályba.

Galácz György
polgárméstér

A réndélét kihirdétvé: 2018. oktobér 19.
Méstyan Valéria
címzétés fojégyzo

Méstyán Valéria
címzétés főjégyző
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1. mélléklét a 23/2018.(X.19.) onkormanyzati réndéléthéz
PÁLYÁZATI

A DA T L AP

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT
….. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
1.) A palyazo szérvézét
Névé:__________________________________________________________________________
Címé:__________________________________________________________________________
2.) Félélos vézéto mégnévézésé:________________________________________________
Címé:__________________________________________________________________________
Téléfon, é-mail:________________________________________________________________
3.) A szérvézét
- bírosagi béjégyzésénék datüma,szama:__________________________________
- adoszama__________________________________________________________________
- bankszamlaszama_________________________________________________________
4.) Egyésülét ésétén tagjainak szama: _________________________________________
- a tagok korcsoport szérinti mégoszlasa:
14- év alatti:___________________________________________________________________
14-18 év kozotti______________________________________________________________
18-34 év kozotti:_____________________________________________________________
35-65 év kozotti:______________________________________________________________
65 év félétti:___________________________________________________________________
5.) Az igényélt tamogatas osszégé:__________________________Ft
6.) Kotélézo méllékléték:
a) a szérvézét alapszabalyanak/ alapíto okiratanak masolata:
b) nyilatkozat az érintéttség és az osszéférhététlénség fénnallasarol vagy annak
hianyarol
c) az élozo évi mükodési mütatoszamok ismértétésé,
d) a targyévi térvézétt koltségvétés a bévétélék és kiadasok bémütatasaval
( külon mégjélolvé a bévétélnél az igényélt onkormanyzati tamogatas osszégét)
é) a targyévéi szakmai tévékénység ismértétését
f) rovid szakmai értékélés, mélynék tartalmaznia kéll:
- a szérvézét vallalt céljainak, tévékénységénék ismértétését,
- az élozo év münkajanak bémütatast és rovid szakmai értékélést
- a szérvézét onkormanyzattal valo égyüttmükodésénék formait.
Balatonmariafürdo, …………………..
P.H.

--------------------------------Palyazo alaírasa
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2. mélléklét a 23/2018.(X.19.) onkormanyzati réndéléthéz
NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról
Palyazo szérvézét névé:
Székhélyé:
Félélos vézéto névé:
Nyilvantartasba vétéli okirat szama:
Nyilvantartasba vévo szérv mégnévézésé:
__________________________________________________________________________
Kijéléntém, hogy a palyazoként mégjélolt szérvézéttél szémbén a kozpénzékbol nyüjtott
tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007.évi CLXXXI. torvény (Knyt.)
6. § (1) békézdésé szérinti osszéférhététlénség
1. ném all fénn vagy
2. fénnall az …. pont alapjan
( alahüzassal jéloléndo)
8. § (1) békézdésé szérinti érintéttség
1. ném all fénn vagy
2. fénn all az …pont alapjan
(alahüzassal jéloléndo )
Az osszéférhététlénség vagy az érintéttség alapjaül szolgalo korülmény léírasa:
Kijéléntém, hogy az osszéférhététlénség mégszüntétéséré az alabbiak szérinti
intézkédtém:
Kijéléntém, hogy az érintéttség kozzététélét külon ürlap csatolasaval kézdéményéztém:
Balatonmariafürdo, 20….

alaíras

10
3. mélléklét 23/2018.(X.19.) onkormanyzati réndéléthéz
20…. évi támogatások elszámolása
Támogatott szervezet megnevezése, címe:
Támogató megnevezése: ………………………… Kozség Önkormanyzata
TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE
……………….. Ft
Sorszám
Számla száma

Datüm:

KIADÁSOK ÖSSZEGE
……………….. Ft
Kifizetett
összeg

Megnevezés

alaíras

